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Verslag Algemene Ledenvergadering van 13 november 2022 
 
Aanwezig  
Bestuur  : Arthur, Marijke, Marco, François (verslag) 
Algemeen : Floris, Alex, Myriam, Marcel, Johan, Tony, Cor, Fresco, Judith, Juanita. 
 
Totaal: 14 aanwezig. Aantal stemmen: 8  
 
1. Opening door de voorzitter. 
- Arthur heeft de vergadering geopend. 
 
2. Vaststellen van de agenda. 
- Agenda is vastgesteld zonder toevoegingen. 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken. 
- Geen mededelingen of ingekomen stukken. 
 
4. Notulen ALV 19 maart 2022. 
- Korte samenvatting door Arthur. 
- Floris was aanwezig bij die ALV in plaats van Amber. Zal worden aangepast. 
- Verslag is vastgesteld. 
 
5. Verslag sinds ALV van 19 maart 2022. 
- Opkomst van de clubkampioenschappen was vrij laag. Hier komt meer aandacht voor. Opkomst RvTT kon 
ook hoger. Dit jaar werd het aangevuld door de leden van ZAZ uit Amsterdam. Uitnodigen van andere 
verenigingen zeker voor herhaling vatbaar. Vragen naar aanleiding van het voorgaande: Tony: Zijn de 
toernooien (clubkampioenschappen en RvTT) misschien niet teveel en te dicht bij elkaar. Kan het niet beter 
samengevoegd worden? Floris: Vindt van niet. De leden zijn erg actief ook buiten de vereniging. Sinds Corona 
lijkt er een dip te zijn in deelname bij meerdere sporten waaronder ook schermen. Johan: Wellicht willen 
mensen minder gauw naar buiten sinds Corona en moeten ze op een andere manier gelokt worden. 
- Arthur, Floris en François hebben een communicatie masterclass gevolgd. Het ging voornamelijk om 
communicatie naar buiten. Een communicatieplan is in ontwikkeling. 
- We hebben een seizoenstart gehad met actieve leden. Hier zijn leuke discussies gehouden met meerdere 
acties die opgepakt zijn en nog opgepakt zullen/kunnen worden. 
- Er was een Randstadtoernooi eind september in Den Haag. Dit jaar zonder Floris. Het toernooi is gelukkig 
goed verlopen. 
- Floris, Wigand en Arthur hebben meegedaan met de Drie Musketiers musical van het Odes Theater. 
Voorafgaand hebben leden van het gezelschap schermles gekregen in de zaal. Het schermen op toneel zag er 
daardoor geloofwaardig uit. De actie heeft veel positiviteit losgemaakt, alleen heeft het (nog) geen extra leden 
opgeleverd. Coen, Dayona met haar moeder en Jantien met haar dochter waren ook aanwezig om reclame te 
maken voor TerWeer. Wellicht dat er nog geïnteresseerden komen, maar de gemiddelde leeftijd bij de 
voorstelling was nogal hoog (rond de 70). Er waren wel veel mensen in het publiek aanwezigen. Juanita: Is het 
misschien een idee om wat flyers op verschillende scholen neer te leggen. Judith: Ik ben een hele tijd met 
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Berna bij scholen langs geweest om clinics te geven. Floris: Het rendement is redelijk laag, maar dit is wel een 
methode om meer leden te werven. 
- Introductiecursus werkt goed, maar kan nog een stuk beter. De stap van de cursus naar lid worden moet nog 
verbeterd worden. Alex: Bij de jeugd gaat het wel goed, maar bij de volwassenen worden er amper mensen 
lid. Marijke: We zien ook wel dat er veel leden na een jaar al opzeggen. Floris: Dat is inderdaad te merken. We 
hebben nog een idee om een buddy systeem in te voeren. Hopelijk helpt dat om nieuwe leden vast te houden. 
Marcel: Schermen is ook wat minder snel te leren. Hierdoor kunnen mensen afhaken. Wellicht dat de 
buddysysteem hierbij kan helpen. 
- We zoeken nog steeds naar nieuwe manieren om de club te laten groeien. De groei is momenteel nog te 
laag. Er moet een structurele ledengroei komen om het op een langere termijn vol te houden. Een mogelijke 
manier is om degen aan te bieden. Eerder dit jaar hadden we contact met Kardolus om hun vereniging hier 
verder te laten gaan, maar ze kozen ervoor om door te gaan in Zoetermeer. Een paar weken geleden kwam er 
een Oekraïense degenleraar langs. Hij heeft 3 keer op een donderdagavond lesjes gegeven als een try-out. Hij 
schermt en geeft les op olympisch niveau en dat wil hij graag ook bij ons inbrengen. 
Arthur en Floris hebben (gister) contact met hem gehad en ze zien wel een manier om degen binnen ons 
bestaande schema te introduceren bij Ter Weer. Dit wordt uitgevoerd na de kerstvakantie. 
 
Tony: Ik merk dat jullie de sport groot maken heel hard jullie best doen als club, maar bij de bond is dat niet 
echt te merken. Bij Handbal en Voetbal was het te merken dat er meer moeite werd gedaan om de sport groot 
te maken vanuit de bond. Bij het schermen valt er vrijwel niks te vinden. Alex: Bij de bond zie je ook alleen 
maar WK/EK resultaten. Meer niet. Tony: Dit is iets dat ook bij de bond mag worden aangegeven. Floris voegt 
toe dat de KNAS wel de opleidingen weer geïntroduceerd heeft, zoals de lerarenopleiding. Er is ook een floret 
begeleidingsteam. Dit en de opleidingen vraagt veel tijd en energie. Het is te merken dat de onderwerpen die 
leuk gevonden worden beter doorgezet worden. Echte structurele programma’s en campagnes hebben ze 
geen tijd en/of zin voor. 
- Een KNAS ALV mag iedereen bijwonen. Alleen de 1 bestuurslid heeft stem- en spreekrecht. Als iemand 
geïnteresseerd is, kan dat aangegeven worden bij het bestuur. 
 
Floris: Afgelopen NJK was er best een grote deelname. Een van onze leden is Nederlands Kampioen geworden 
(Mint). Afgelopen randstad waren er maar 8 deelnemers vanuit onze vereniging. Er zouden meer leden 
eigenlijk mee moeten doen. Een paar van onze cadetten zijn ook erg actief en ondersteunend. Ze helpen met 
jureren en Fresco helpt ook met les geven (introductiecursussen). Tycho is bezig met een  
 
Het TerWeer JOP-Programma heeft nog maar 6 leerlingen, dit mag meer worden en dan kunnen er ook meer 
mensen JOP lessen geven. Er is ook een veteranen circuit. Floris, Arthur en Monica doen vaker mee, maar 
meer deelname zou leuk zijn. Afgelopen jaar was de wedstrijdkalender door Corona veel intensiever. Er zijn 8 
NK's in 1 kalenderjaar georganiseerd. Het oude jaar werd ingehaald en er werd 1 jaar overgeslagen, die van 
de jeugd. Het seizoen lijkt weer wat normaler te worden. Een hoop toernooien zijn helaas wel weggevallen 
(Korenbloem, Ter Apel, en nog meer).  
 
Conclusie; we doen mee, we zijn niet de grootste, maar we zijn er wel. Afgelopen NK waren we de 6e grootste 
vereniging (ook al schermden we op 1 wapen). Laatst een gesprek met de bondscoach gehad. Die constateert 
hetzelfde dat floret een grote instroom drempel heeft. Hij gaf ook aan dat degen wat toegankelijker is. 
Bij TerWeer hebben we afgelopen jaar zo'n 6-7 degen aanmeldingen gekregen, maar die kwamen alleen en 
bleven dus niet hangen. Het is mogelijk om uit te breiden op een nieuw wapen door nieuwe uren te reserveren. 
Op floret kan het vollopen vanwege onze kleine zaal, maar nieuwe degenuren kunnen nog gevuld worden. 
Floris: De donderdagavond is nog vrij rustig. Het groepje degenschermers moet aanvullend en niet vervangend 
werken. Zolang we met een man of 6 zijn, kan het wel passen. Er was een vraag of het voor senioren of jeugd 
gaat, we mikken voor nu nog op senioren. 
 
Marijke: Hadden we niet nog een uur die we wel huren, maar niet echt gebruiken? Floris: Nee, we gebruiken 
dat uur voor de introductiecursus. We hebben 15 uren over wanneer er geen introductiecursus gegeven 
wordt. Een uur training is ook te kort als er ook nog een warming up gegeven moet worden. Arthur: vindt dat 
er een constructieve houding aanwezig is. Pavlo gaf gister ook aan het aan te willen kijken en is daar reëel in. 
Het gaat over de langere termijn. Alex: Hoe doen we dat met materiaal? We hebben geen degens. Floris: We 
zouden de Bond kunnen vragen om hieraan een bijdrage te kunnen leveren. We hebben een paar degens, 
maar geen nulletjes. 
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6. Ledenenquete september 2022. 
- Eerste enquete is uitgevraagd en het plan is om dit elk jaar te doen. Er zijn 12 reacties binnengekomen, 
waarvan de meeste nu ook aanwezig zijn. Dit moeten we vergroten. De resultaten zijn uitgeprint. Floris: Ik heb 
de enquete gemaakt. 12 antwoorden is eigenlijk te weinig. Er hebben vooral senioren gereageerd en dus 
actieve leden. Ik wil vooral antwoorden van leden die minder actief zijn. Wat ik wil weten is welke trainingen 
er worden bezocht en of er trainingen verschoven moeten worden. Er is ook gevraagd wat mensen van de 
trainingen vonden. Dit heeft rond de 7 gekregen, wat betekent dat er ruimte is voor verbetering. Klassikaal 
trainen, techniek, krachttraining, warming up zijn wensen. Er is dus behoefte aan wat meer structuur. Alex: 
Dat is best vreemd, want tijdens de les zijn de leden moeilijk te motiveren om deze oefeningen te doen. Floris: 
Een stevig structuur zou hierbij kunnen helpen. We hadden vroeger op dinsdag erg lang groepslessen gedaan, 
maar dit stopte omdat er een kloof kwam tussen leeftijden en ervaring. Fresco: Je kan toch ook een deel laten 
schermen en met het andere deel groepslessen geven? Floris: Dat kan, maar dat kan erg afleidend werken 
waardoor ze andere dingen gaan doen. Fresco: Helpt een hulptrainer daar niet bij, zoals bijvoorbeeld Tycho. 
Floris: Mee eens. Het liefste hebben we een assistent-trainer bij elke training. We merken wel dat er een grote 
groep minder vaak traint. In de resultaten kwam ook naar voren dat sommige mensen ook degen willen 
uitproberen. Marcel: Het is dus ook belangrijk om mensen aan te leren dat een warming up erg belangrijk is. 
Er zijn al meerdere blessures geweest. Marijke: Het is ook mogelijk om een warming up programma in de zaal 
op te hangen zodat mensen het zelf kunnen doen. Tony: Misschien beter een idee om een fysieke versie van 
de enquête uit te delen. Johan: Zet er ook geen naam plekje in zodat het anoniem is. Fresco: Na de les wordt 
het waarschijnlijk vergeten, dus beter om het tijdens de les af te nemen. 
 
Floris: Bij vraag 8 is er gevraagd: Wat moet er aangepast worden aan de trainingen. Alle mogelijke 
antwoorden zijn gegeven, dus een specifieke oplossing is lastig te vinden. Het doel is meer om leden vaker te 
laten komen. Een antwoord is vaker gegeven en dat is conditietraining. Afgelopen dinsdag is dat opgestart 
en dat werd best pittig gevonden. 
 
Johan: Er wordt aangegeven dat leden ook soms iets anders doen dan schermen, maar dan lijkt het alsof er 
een behoefte aan sociaal contact is. Misschien beter om hiervoor een momentje te geven. Floris: Mee eens, 
er is een behoefte aan sociaal contact. Dit is belangrijk maar kost tijd die er niet is tijdens een training. Floris: 
Dinsdag en donderdag hadden we eerst 1,5 uur. Dit hebben we ingeperkt. Er is een behoefte om op tijd klaar 
te zijn, maar misschien is eerder starten een idee. Floris: Eind dit jaar wil ik weer de enquête uitdelen, maar 
dan fysiek. Judith: Is het wel mogelijk om meer uren te huren? Arthur: Is er wel, maar dat past nog niet binnen 
ons budget. Als het ledenaantal is gegroeid en structureel blijft groeien, is daar meer ruimte voor. Marijke: 
Een uur extra kost ongeveer 2000 euro per jaar, dat zijn ongeveer 10 betalende leden. 
 
7. Een veilige en open vereniging. 
- We hebben een Vertrouwenscontactpersoon; Johan. 
- Er zijn drangers op de deuren gekomen. 
- Er is met de beheerder geregeld dat er een genderneutrale omkleedruimte is. 
- De VOG's (verklaring omtrent gedrag) zijn in gang gezet. We zijn aangemeld als vereniging via NOC-NSF 
zodat er gratis VOG's kunnen worden ingevuld. Dit gaat verplicht worden en het is belangrijk dat de goede 
versies worden ingevuld. 
- Er komen ook gedragscodes op de website (vanaf vandaag). Er is ook ondersteuning vanuit Centrum Veilig 
Sport van NOC-NSF. Hiervoor is 15 uur aanwezig. 
 
Johan: Er is een kort programaatje gemaakt. Ik ben de VCP (vertrouwenscontactpersoon), let op dit is niet een 
VP (Vertrouwenspersoon). De bond wilt binnen elke vereniging een VCP. De VCP is de eerste schakel als 
iemand voelt dat er iets niet goed is gegaan. Zowel slachtoffers als ooggetuigen kunnen zich melden bij de 
VCP. De bond wilt een veilig sport klimaat, vandaar de VCP. Er zijn 3 partijen belangrijk: het bestuur, waarvan 
Arthur de contactpersoon is. Het bestuur heeft een verantwoordelijkheid om een veilig klimaat te creëren. De 
VCP. Staat los van Ter Weer en is zelfs geen lid. En als derde groep de schermers. Floris: De meeste trainingen 
worden gegeven door trainers. Die hebben hier dan formeel geen rol in? Vallen ze dan onder het bestuur? 
Johan: De trainers vallen dan eigenlijk onder het bestuur, maar ook onder de schermers. Floris: De trainers 
hebben ook meer invloed tijdens de trainingen dan het bestuur. Johan vult aan: het bestuur is 
verantwoordelijk over de fysieke omgeving, het beleid en preventie. De bonden willen graag dat elk bestuur 
zicht heeft op de cultuur, welke incidenten en hoeveel meldingen er zijn. Na elk gesprek dat Johan formeel 
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met iemand heeft, moet ik melden aan het bestuur dat het gesprek gebeurd is en welke thema het heeft. Op 
het moment dat er ook echt een melding komt van SI (seksuele intimidatie), moet het gemeld worden aan het 
bestuur en moet het bestuur het melden aan de bond. Vanaf dit punt is het ook niet meer anoniem. De VCP 
heeft een lijntje met NOC-NSF en de KNAS. De VCP is verantwoordelijk voor het regelen van preventie. Het 
gaat om bewustwording en hierover gaat Johan met leden het gesprek aan. Marijke: Ik neem aan dat je niet 
alleen met een minderjarige zit? Johan: Goede vraag, dit moet ik nog even uitzoeken.  
Floris: Ik vraag me af waar de verantwoordelijkheid stopt. Ik heb geen zicht op bijvoorbeeld wat er in de 
kleedkamers gebeurt. Juanita: Op het schoolplein zijn er regels en daar houd ik mij aan. Wat ervoor gebeurd 
is, of tijdens een moment waar ik geen oog op heb, kan ik niet beoordelen. Alleen hetgeen waar ik zicht op 
heb kan ik beoordelen. Johan: Dit nemen we mee en wordt besproken in het 2e deel. Floris: Er zijn omgevingen 
waar ik geen zicht op heb. Als een ouder zijn kind bij de club afzet, eindigt hun verantwoordelijkheid bij de 
deur, en zijn de trainers verantwoordelijk vanaf dat moment. Maar de trainers hebben niet altijd zicht op de 
leden. Johan: Vraag jezelf af "welke momenten in Ter Weer (of rondom) kunnen (potentieel) onveilig zijn of 
voelen? Voor jou of mensen in je omgeving? Alle meningen, gevoelens en posities hierin zijn even belangrijk. 
Marcel: geeft aan dat als het plaats vindt, het gezamenlijk gedeeld moet worden, bij zowel jeugd als senioren. 
Marijke: geeft aan dat het aanspreken ook voorzichtig gedaan moet worden. Dit kan als een aanval voelen bij 
de ouders met als mogelijk gevolg dat het kind weg gaat bij de sport. 
 
Johan merkt soms dat aan de kant grapjes gemaakt worden over mensen die aan het schermen zijn. Ook 
worden er grapjes gemaakt over hoe mensen praten. Dit is iets wat eigenlijk niet hoort. Floris: We zijn 
multicultureel, bepaalde grapjes zijn moeilijk te controleren. Arthur heeft opgeschreven dat er een poster met 
regels moet komen. Er zijn veilige en sociale (leefregels) regels die geformaliseerd moet worden. Dit moet met 
de groep leden besproken en opgezet worden. Johan: Het zou goed zijn om hier ook ouders bij te betrekken. 
Je bent welkom om te overleggen als je ergens onzeker over bent of meer over wilt weten. Judith: Deze 
gedragsregels zouden ook besproken moeten worden in de ALV.  
 
8. Verkiezing nieuwe bestuursleden. 
- 1 Lid heeft zich gemeld: Marco de Heer. Staande de vergadering tekenen vijf aanwezige leden zijn 
kandidatuur om te voldoen aan de statuten. Voorstel dat Marco zich even voorstelt aan de aanwezigen en dat 
er daarna gestemd kan worden. Er is geen behoefte aan schriftelijke stemming. Marco: getrouwd en vader 
van 2 kinderen, waaronder Ilias. Zelf ben ik ook lid en degenschermer. Sinds 6 jaar woon ik in Den Haag en 
daarvoor heb ik in Jakarta gewoond. In Jakarta heb ik degen geschermd. Voor de zomer heb ik me gemeld als 
potentieel bestuurslid. Het wordt geen dagelijks bestuursfunctie (secretaris, penningmeester of voorzitter). Ik 
zal de opvolger van Cor zijn en zal de communicatie voortzetten. Ik houd me bezig met de nieuwsbrieven en 
het communicatieplan. Ik vind de betrokkenheid bij de club erg belangrijk. De participatie bij toernooien is nog 
te beperkend. 
 
Arthur: Dankjewel. Afgelopen maanden heeft Marco al meegelopen met het bestuur.  
- Marco wordt bij acclamatie gekozen als nieuwe bestuurslid. 
 
Floris: Eigenlijk hebben we 5 bestuursleden nodig. Is er zicht op een 5e lid? Wellicht uitvragen of jeugd in een 
jeugdcommissie wil. Arthur: De Actieve Leden Groep is al een soort tussenstapje naar een commissie. 
 
Rondvraag 
Myriam: het zou leuk zijn bij een nieuw enquêteformulier welke uitstapjes er leuk gevonden worden.  
- Het is fijn als de enquête tijdens de training ingevuld en ingeleverd wordt 
- Na elk vergaderpunt zou het fijn zijn als er een reageerrondje kan komen om iedereen een kans te geven. 
- Clinics bij scholen; Tycho heeft volgend jaar een tussen jaar, dus misschien heeft die daar tijd voor. 
 
Floris: We hebben ongeveer 30 niet Nederlandssprekende leden. Vraag is: is het een bewuste keuze om in het 
Engels te communiceren? Tony: Ben van mening dat alles in het Nederlands gesproken moet worden en als 
iemand het niet begrijpt, kan diegene het navragen. Arthur: Dit punt verdient meer aandacht en tijd dat we 
nu hebben. Voorstel is om hierover tijdens het volgende ALV te praten en ook tijdens de komende 
bestuursvergadering.  
 
Arthur sluit de vergadering om 20:16. 


